
 PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ SVAZ   

U S N E S E N Í 
konference Pražského šachového svazu 

konané v sále Sokola Vršovice dne 10.12.2013 od 18: 00 do 21:10 hodin 

 
1. Konference zvolila volební a mandátovou komisi ( VMK) ve složení P.Kopta, M.Krieger a 

P.Noha. 

2. Konference zvolila návrhovou komisi (NK) ve slož ení M.Paulovi č, Rad.Posp ěch a 
A.Šimeček. 

3. Konference vyslechla a vzala na v ědomí Zprávu o činnosti PŠS v roce 2013 
přednesenou M.Paulovi čem. 

4. Konference vzala na v ědomí zprávu VMK, že na konferenci se prezentovalo 4 2 delegát ů, 
tedy 87,5% z celkového po čtu 48 oprávn ěných, a konstatovala, že je usnášeníschopná. 

5. Konference schválila sv ůj volební řád. 

6. Konference vyslechla a schválila p ředběžnou Zprávu revizní komise (RK) za rok 2013  
přednesenou P.Pavelkou. 

7. Konference vyslechla a schválila Zprávu o hospod aření a vyú čtování státní dotace za 
rok 2013  přednesenou J.Ková řem. 

8. Konference schválila návrh rozpo čtu PŠS pro rok 2014 p řednesený J.Ková řem. 

9. Konference vyslechla zprávy o činnosti odborných komisí PŠS v roce 2013. 

10. Konference uložila p ředsedovi STK, aby v termínu do 15.12.2013 zve řejnil na webových 
stránkách PŠS p ředběžné soupisky družstev a zjišt ěné závady v povolení hostování a 
registraci cizinc ů, aby oddíly mohly zjednat nápravu v termínu do 31. 12.2013. 

11. Konference uložila p ředsedovi RK, aby v termínu do 31.1.2014 p ředložil písemnou 
závěrečnou zprávu RK za rok 2013. 

12. Konference zvolila nový výkonný výbor PŠS (VV) ve složení 
  
Alexej Šime ček předseda  
Milan Paulovi č sekretá ř  
Jan Ková ř hospodá ř  
Jan Kropík  p ředseda Sportovn ě-technické komise  
Pavel Kopta p ředseda Komise mládeže  
Antonín Ambrož p ředseda Trenérsko-metodické komise  
Richard Fischl p ředseda Komise rozhod čích a Klasifika ční komise   
(Zpráva VMK viz P říloha č.1). 

13. Konference zvolila novou RK PŠS ve složení C.Ha škovec, M.Krieger a 
M.Partl. 

14. Konference zvolila delegáty na nadcházející kon ferenci ŠS ČR ve 
složení  
A.Šimeček, M.Paulovi č, V.Ková ř, A.Ambrož, J. Čmiko, náhradníci J.Korsa a L.Jakuš. 

15. Konference uložila VV PŠS, aby ustanovila ad ho c disciplinární komisi, 
která projedná p ůsobení M.Bureše ve VV PŠS a vyvodí d ůsledky ze skute čnosti, že 
nikdy nep ředal agendu hospoda ření PŠS a nedoložil, jak bylo s prost ředky PŠS 
nakládáno v dob ě, kdy byl hospodá řem PŠS. 

Za návrhovou komisi 

 Milan Paulovi č, v.r. Radim Posp ěch, v.r. Alexej Šime ček, v.r. 


